
PAPILDU MĀCĪBU ROKASGRĀMATA LIETOTĀJIEM 

PRASMES VEIDOTĀJS: I & F Education, Īrija 

PRASMES NOSAUKUMS:  Sistēmas novērtēšana: Sistēmas veiktspējas 
pasākumu vai rādītāju un darbību noteikšana, lai uzlabotu vai koriģētu 
veiktspēju, salīdzinot ar sistēmas mērķiem. 

KOMPETENCES: 
  Labāka sistēmas veiktspējas rādītāju izpratne 
  Sistēmu veiktspējas novērtējums 
  Aplūkojot sistēmas ar metodisku pieeju 
  uzlabošana un labošana 

MĒRĶI: 

 Esiet labāk aprīkots, lai novērtētu progresu un pārbaudītu sistēmas

 Palielināt spēju novērtēt sarežģītas sistēmas ietekmēs gan uzņēmumu, gan personāla
iespējas 

 Sniedziet labākus pakalpojumus un produktus uzņēmumā

  Panākt labāku plānošanu un ieviešanu 

REZULTĀTI: 

 Lielākas iespējas uzņēmumam sevi uzlabot

 Sliktas veiktspējas cēloņu izpratne sistēmā

 Novērtēšanas un analīzes piemērošana sistēmām uzņēmumā

 Spēja novērtēt uzņēmumā pieņemto plānu un lēmumu sekas

 Spēja novērst kļūdas sistēmā metodiski un strukturēti

INFO PAR EKSPERTU: 

Ričards Dovnijs ir personāla speciālists ar vairāk nekā 30 gadu 
pieredzi daudznacionālā vidē. Pieredze ievērojamas organizācijas 

https://sites.google.com/view/sostraen/learn/openness-to-diversity?authuser=0#h.p_ZtiVZVYowBn1
https://sites.google.com/view/sostraen/learn/openness-to-diversity?authuser=0#h.p_ZtiVZVYowBn1


izaugsmes / pārmaiņu vadībā ar izcilām komunikācijas, organizēšanas, ietekmēšanas un 
starppersonu prasmēm visos organizācijas līmeņos. Spēja izveidot un attīstīt izcilas 
darba attiecības ar dažādiem biznesa vadītājiem un darbiniekiem. Īpaši panākumi 
mentoringa, koučinga, konfliktu risināšanas un starpniecības jomā. Pieredze gan 
arodbiedrību apvienībā, gan ārpusbiedrību vidē. Pēc profesijas viņš ir inženieris un 
daudzus gadus bijis Eir (Telekomunikāciju uzņēmums) daudzās dažādās lomās. 

Ričards ir atbildīgs par partnerību 3 uzņēmējdarbības jomās, atbalstot vairāk nekā 1100 
darbiniekus dažādās disciplīnās. Stiprās puses ietver; Organizācijas dizains, pozitīvas 
darbinieku attiecību vides radīšana, izmantojot atklātu un godīgu darbinieku 
iesaistīšanos, pozitīvas darbības pārvaldības veicināšana, uzticams padomdevējs, 
standartu izstrāde funkcijas ietvaros, komandas darba veicināšana, procesu uzlabošanas 
veicināšana, attiecību veidošana. 

Eir (agrāk Eircom) sniedz telekomunikāciju pakalpojumus. Uzņēmums piedāvā 
komplektus, platjoslas, mobilos, interneta, datu, multivides un e-komercijas 
pakalpojumus. Eircom apkalpo klientus visā pasaulē. 

KĀ UZLABOT ŠO PRASMI 

 Links uz apraidi.
 Atsauces:

http://www.pointk.org/resources/files/Latham_Human_Services_Systems.pdf  From Centre
for Evaluation Innovation. 
https://www.communityscience.com/news-detail.php?news=290 From Community 
Science. 

https://ruralhealth.und.edu/assets/481-1337/defining-systems-to-evaluate-efficiency-
effectiveness.pdf  Renger, Foltysova, Renger, Booze—Defining systems to evaluate system 
efficiency and effectiveness. 

Videogrāfija:  

https://www.youtube.com/watch?v=2vojPksdbtI  From Evaluation for Leaders. 

https://www.youtube.com/watch?v=MVInwC4SBNU  From the Tamarack Institute. 

Publikācija tapusi ar Eiropas Savienības programmas Erasmus+ atbalstu. Par šīs lapas saturu pilnībā 
atbild Autors, un tas nekādā veidā nevar tikt uzskatīts par NA un Komisijas viedokli.

http://www.pointk.org/resources/files/Latham_Human_Services_Systems.pdf
https://www.communityscience.com/news-detail.php?news=290
https://ruralhealth.und.edu/assets/481-1337/defining-systems-to-evaluate-efficiency-effectiveness.pdf
https://ruralhealth.und.edu/assets/481-1337/defining-systems-to-evaluate-efficiency-effectiveness.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2vojPksdbtI
https://www.youtube.com/watch?v=MVInwC4SBNU
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